
I februari tog äntligen Fredrik och David tag i utvärderingen av leverantören till redigeringshjälpen. Som förstagångsbesökare i 
Thailand fanns det mycket att häpnas över. Nedan följer en kort sammanfattning av besöket och varför vi tog oss tid att resa 
dit.  

Det är viktigt för oss på Husfoto att vi på plats ser hur man driver verksamheten och behandlar sina anställda.  Även om David 
tidigare via Zentuvo har jobbat tillsammans med leverantören under flera års tid så har han aldrig haft möjlighet att besöka 
dem. David fick nu tid att sitta ner tillsammans med redigerarna i syfte att utveckla redigeringen.  
 
Efter två intensiva dagar med möten och genomgång av produkter i nutid och framtid kan vi konstatera att Husfoto hittat en 
partner som är utvecklings- och samarbetsfokuserad. Att man även har en Fair Deal mot sin personal återspeglar väl 
samarbete Husfoto har med sina fotografer.  
Många av de anställda har ett eller flera handikapp då man samarbetar med en skola för handikappade, för att ge flera av 
studenterna möjligheten till ett riktigt arbetsliv efter avslutade studier. Något som inte är en självklarhet i Thailand. Vi på 
Husfoto är stolta över att ha hittat en partner som gör så stor skillnad för en så utsatt grupp. 
 
Förutom redigeringshjälpen så producerar dem planritningar, 3D-visualiseringar, 360-visningar, AR/VR mm.  Vi tittar på ett 
flertal produkter tillsammans som vi tror kommer kunna bredda vår produktportfölj, både för er fotografer och för våra kunder, 
så att vi inte lämnar onödiga luckor till våra konkurrenter. Vi kommer under året förhoppningsvis lansera nya produkter 
tillsammans. Vilket vi ser fram emot. 

Redigeringshjälpen är idag helt avgörande för oss när vi satsar i andra länder. I Norge ser behoven av hjälp annorlunda ut och 
en redigeringshjälp är en viktig pusselbit för att kunna utveckla verksamheten.  

Under våra tre dagar i Thailand hann vi både äta god mat och se lite av det fascinerande gatulivet. Hur varmt och trevligt det 
en var så var det skönt att komma hem till kylan i Linköping. 
 
Har ni frågor eller funderingar kring vårt besök får ni gärna höra av er. 
 
David & Fredrik 

Husfoto goes Thailand 
Bildredigering, Planritning, 3D, AR, VR, 360, Programmering, Utveckling mm.


